
                                             Z Á P I S N I C A

z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného 

dňa 18.07.2014

K bodu 1 - Otvorenie
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Aštary.  

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci. 

Poslanci Ing. Anton Tartaľ, Jozef Hudáček a Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnili z neúčasti na 
zasadnutí OZ.

Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, bol starostom obce prečítaný 

a prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Za zapisovateľa starosta obce určil Jána Mikulu.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Konštantína Kozáka a Jozefa Halčáka.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľa poslanci vzali na vedomie.

Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4 poslanci        proti: 0                zdržalo sa: 0

K bodu 3 -  Kontrola plnenia uznesení
     Starosta  obce  informoval  prítomných  poslancov,  že  všetky  uznesenia  z predošlého 
zasadnutia boli splnené.

K bodu 4 – Určenie úväzku starostu obce a počet poslancov v obci Kojatice
1. Starosta  obce prečítal  prítomným poslancom návrh na určenie  rozsahu výkonu funkcie 
starostu Obce Kojatice na nové volebné obdobie r. 2014 – r. 2018 a to úväzok 1, t.j. v plnom 
rozsahu. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili a jednohlasne schválili.

2. Starosta obce prečítal návrh na určenie počtu poslancov Obce Kojatice na nové volebné 
obdobie r. 2014 – r. 2018. Obec Kojatice má počet obyvateľov v rozmedzí od 1001 -  do 3000 
a podľa zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. môže mať 7 až 9 poslancov. Starosta obce navrhol, 
aby  počet  poslancov  v obci  Kojatice  zostal  nezmenený,  t.j.  7.  Tento  návrh  poslanci 
jednohlasne schválili.

Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4 poslanci        proti: 0                zdržalo sa: 0



K bodu 5 – Schválenie nájomnej zmluvy na základe zverejneného zámeru Schválenie 
predaja pozemkov na základe zverejneného zámeru

A/ Starosta  obce  informoval  poslancov,  že  na  obecný  úrad  neboli  vznesené  žiadne 
pripomienky  k zverejnenému  Zámeru  dlhodobého  prenájmu  nehnuteľnosti  spôsobom  ako 
prípad hodný osobitného zreteľa (využitie prístavby KD na poskytovanie sociálnych služieb 
v dennom  stacionári  pre  seniorov).  Tento  Zámer  bol  schválený  poslancami  OZ  dňa 
16.06.2014 uznesením číslo 17/6/2014 a zverejnený na úradnej tabuli a  internetovej stránke 
obce od 17.06.2014 15 dní. Zároveň predložil návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
za  účelom  poskytovania  sociálnych  služieb  v zmysle  zákona  č.448/2008  Z.z.  o sociálnch 
službách  a komunitných  služieb,  s ktorou  prítomní  poslanci  súhlasili,  znenie  zmluvy 
jednohlasne schválili a splnomocnili starostu obce na jej podpísanie.

Prítomných: 4
Hlasovanie : za: 4 poslanci                proti: 0                   zdržalo sa: 0

B/ Starosta obce informoval poslancov, že na obecný úrad neboli vznesené pripomienky k 
zverejnenému Zámeru na odpredaj pozemkov z dôvodu uplatnenia osobitného zreteľa, ktorý 
bol poslancami OZ schválený dňa 16.06.2014, uznesením číslo 19/6/2014 a zverejnený na 
úradnej  tabuli  a internetovej  stránke  obce  od  17.06.2014  15  dní.  Prítomní  poslanci 
jednohlasne schválili  predaj  pozemkov v súlade so zverejneným zámerom  a splnomocnili 
starostu obce na podpis zmluvy na predaj pozemkov pre žiadateľov, Vladimír Kuba a Anna 
Kubová, Švábska 46, Prešov.

Prítomných: 4
Hlasovanie : za: 4 poslanci                proti: 0                   zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Rôzne, Rozpočtové opatrenia
1. Na  zastupiteľstve  bol  prítomný  Michal  Sládek  –  OZ  Člověk  v tísní,  informoval 

poslancov o výstavbe ďalších 4 nových domov v rómskej osade: Emil Giňa, Dávid 
Kaleja, Jarmila Giňová a Emil Giňa starší. Samostatne z vlastných prostriedkov majú 
záujem stavať Renáta a Vojtech Giňa.

2. Michal  Roba  predseda  DHZ  Kojatice  informoval  poslancov  ohľadom  hasičskej 
súťaže,  ktorá  sa  konala  06.07.2014  za  účasti  44  družstiev,  taktiež  predniesol 
informáciu  ohľadom  odpredaja  tech.  dokladov  od  starého  hasič.  auta  pre  Šar. 
Bohdanovce,  samotné auto sa rozpredá  po súčiastkach,  zvyšok do zberu  a získané 
peniaze sa investujú do rekonštrukcie hasičskej striekačky na súťažné podujatia.

3. Na predchádzajúcom zastupiteľstve  sa poslanci  OZ dohodli  na  miestnej  obhliadke 
ohľadom žiadosti  Františka  Hrica  o  odkúpenie pozemku na  Kerte.  Po  stretnutí  na 
Kerte a posúdení daného stavu poslanci OZ Kojatice súhlasili s odpredajom pozemku, 
ktorý  je  vo  vlastníctve  Obce  Kojatice,  pre  Františka  Hrica,  po  splnení  týchto 
podmienok:

� Odpratanie palivového dreva, ktoré je mimo žiadaného pozemku.
� Premiestnenie vstupnej brány zarovno s prístreškom.
� Z pozemku na Kruchu odpratať naskladaný materiál.
� Po týchto úpravách a premeraní pozemku sa určí metráž a cena pozemku.

Po splnení  týchto  bodov Obecné  zastupiteľstvo  v Kojaticiach  pristúpi  k zámeru  na 
odpredaj pozemku.



Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslanci                proti: 0                   zdržalo sa: 0

 
K bodu 7 -  Diskusia
 Prítomní poslanci sa dohodli na stretnutí ohľadom obhliadok ihrísk s umelým povrchom 
a to obce: Hrabkov, Záborské, Hendrichovce, V.Šebastová, ZŠ Šmeralová, sídlisko III, Prešov 

K bodu 14 - Záver
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ:

Ján Mikula

Starosta obce:                            Overovatelia:                            

Anton Aštary                       Ing. Konštantín Kozák

                                                                           Jozef Halčák                                                         
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